
 

Dagsorden bestyrelsesmøde onsdag d. 10. maj 2017 kl. 17:30 

1) Velkomst og indledning ved Formanden 

2) Godkende referat fra sidste møde 

3) Fastlæggelse af næste møde 

4) Aktuel status for regnskab og budget 

5) Aktuel status for plads udlejningen 

6) Siden sidst, gennemgang af korrespondance 

6)1. Vild med Vand 

6)2. RIB / eventsejlads 

6)3. Henvendelse fra byfornyelsesudvalget 

6)4. Safari Queen 

6)5. Svanen 

6)6. Reservering af bro 5 

6)7. MarinaBooking.dk 

6)8. TallyKey 

7) FH ordning (SW+PS) 

8) Havnefoged (NP) 

9) Gennemgang af opgaver (ALLE) 

9)1. Arbejdsdag & Klargøring af Svanen 

9)2. Projektplan 2017 – 2020 (HS) 

10) SVANEN (NP) 

11) Eventuelt (ALLE) 

http://MarinaBooking.dk


Referat ordinært bestyrelsesmøde d. 10. maj 2017 kl. 17:30 

Deltagere:  

Henrik Svenningsen (HS) 

Sebastian Westerhoff (SW) 

Mads Dahlke (MD)  

Peter Svane (PS) 

Bjarne Sørensen (BS) 

Niels Peter Olesen (NP) 

Add 1) Velkomst og indledning ved Formanden  

Formanden bød velkommen inviterede til DEMO og prøvesejlads i RIB-båd på Fjorden. 

Add 2) Godkende referat fra sidste møde  

Referatet er godkendt. 

Add 3) Fastlæggelse af næste møde 

Næste bestyrelsesmøde bliver d. 13. juni kl. 17.30. 

Add 4) Aktuel status for regnskab og budget 

Regnskabet er ej gennemgået grundet fravær (RS). 
Der er stadig få medlemmer der ikke har betalt for deres vinterstrøm. Rettidig betaling var onsdag d. 3. 

maj 2017. 

Add 5) Aktuel status for plads udlejningen  

Der er pt. 18 ledige pladser fordelt således: 5 stk. a 2,5 meter, 1 stk. a 3,0 meter, 7 stk. a 3,5 meter, 3 

stk. a 4,0 meter, 1 stk. a 4,5 meter og 2 stk. a 5 meter. 

Add 6) Siden sidst, gennemgang af korrespondance 

Add 6.1) Vild med vand  
Henrik gav en kort update omkring Vild Med Vand. Der er arrangeret mulighed for sejlads med 

RIB båd og Safari Queen. Der vil også være live musik ombord på Svanen. Bestyrelsen 

efterspørg medlemmer der vil være med til at vise deres både frem til gæster. Der bliver sendt 

information rundt til medlemmerne snarest. 

Add 6.2) RIB / eventsejlads 
Havnen er blevet kontaktet af en udbyder af RIB /eventssejlads. Bestyrelsen indgår en aftale der 

er til gensidig fordel omkring anvendelse af havneområdet til af og påstigning af kunder ved 

særlige lejligheder mod at stille lignende service under vild med vand til promovering af havnen. 



Add 6.3) Henvendelse fra byfornyelsesudvalget 
Bestyrelsen er blevet kontaktet af byfornyelsesudvalget. De vil gerne afholde et arrangement 

hvor solen synges ned. Desuden vil de gerne i dialog med havnen omkring vores ønsker for 

fremtiden. Helt konkret kunne en mulighed være f.eks. redningsveste, krappe net, vandkikkerter 

og andet der kunne være med til at skabe liv på havnen. 
 
Add 6.4) Safari Queen  
Der er afholdt møde med ejeren af Safari Queen. Det var et godt konstruktivt møde der gav 

mulighed for en række gensidige fordele for både SHH og Safari Queen. Der bliver f.eks. åbnet 

op for at havnens gæster kan bruge den yderste del af bro 5. 

Add 6.5) Svanen  
SSH har hørt rygter omkring at der muligvis er kommet bud fra en potentiel køber af Svanen. 

Hvis havnen kunne tænke sig at overtage Svanen skal vi til at finde ud af hvad vi vil. Der har 

været afholdt møde med kommunen om Svanens fremtid i havnen. Hvis ikke der kommer flere 

aktiviteter ombord er det meget muligt Svanen forlader havnen. Det er forsat planen at vi flytter 

svanen så hurtigt som muligt efter Skive Festival. Dette skal gøres med respekt for de 

arrangementer der er planlagt ombord på svanen. 

Add 6.6) Reservering af bro 5 
Bestyrelsen har besluttet at Skive Festival i år ikke får lov at råde over bro 5. Vi ønsker at give 

plads til havnens gæster. I forbindelse med at det ikke muligt at fortøjer ved bølgebryderen er 

det vigtig at vi kan bringe bro 5 i spil. 
 
Add 6.7) MarinaBooking  
SW har været i dialog med MarinaBooking.dk (Havneguide.dk/booking) med henblik på at 

undersøge muligheden for evt. booking af de langskibspladser der er placeret på bro 5. 

Bestyrelse vil arbejder på at få afklaret mulighederne inden næste års Skive Festival.  
 
Add 6.8) TallyKey 
I forbindelse med indhentning af tilbud på 2 nye strømstander til bro 5 har NP + SW været i 

kontakt med TallyKey. Vi har modtaget tilbud på 2 stk. strømstander af modellen T6 som er 

magen til de resterende i havnen.  
Endvidere er det blevet oplyst af TallyKey at T6 standerne ikke er lovligt at få opsat efter 

1/7-2017. Fremadrettet er det kun tilladt at have 4 strøm udtag pr. strømstander. 
Under Skive Festival vil der etableres midlertidig strøm på bro 5. Der skal på sigt etableres 

strømstander ved bro 5 men det er ikke muligt at gøre inden Skive Festival. 



Add 7) FH ordning  
Intet nyt. 

Add 8) Havnefoged  
Spunsning ved bro 5 samt mellem 3 og 4 er afsluttet.  
Der er monteret pullerter på bro 5. 
Der er blevet sat nye pladsnummer op på de sammenlagte pladser. 
Der er bestilt 50 pæle-øjer. 
Der er bestilt 2 nye bøjer til markering af området hvor der er lavt vand syd for bro 1. 
Der er banket nye pæle både ved broerne og ved indsejlingen. 

Add 9) Svanen  
Svanen er klargjort til sæsonen. Der udestår stadig gennemgang af Svanen med et medlem fra deres 

bestyrelse. Der er bestilt et telt til opsætning på Svanen. 

Add 10) Eventuelt  

Add 10. 1 Bortskaffelse af kabysaffald  
Der gøres opmærksom på at affald fra bådene i havnen ikke må bortskaffes i de små 

skraldespande der står tæt på broerne. Kabysaffald skal bæres op i den store affaldsstation midt 

på parkeringspladsen. 

Add 10.2 Koordinering af arbejdet under festival  
Havnen påtænker ikke at opsætte ekstra skraldespande langs havnen under festivalen. Der vil 

stadig være en stor container på p-pladsen. NP tager dialogen med kommunen. NP tager også 

kontakt til sejlklubben og roklubben. Havnen har ingen arrangementer under festivalen og 

forventer derfor ikke at skulle stå for oprydning. 

Add 10.3 Bad og toilet under festivalen  
Der vil ikke være åbent for den gamle bad/WC afdeling under festivalen. 


